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A comissão se reuniu no dia 17 de fevereiro,  às 10 horas, na sala da Coordenação de
Atividades Culturais, localizada no corredor central do CCJE, instalou-se a comissão de
criação perfis. Nesse momento, por razão de ordem maior, houve alteração da comissão.
Adolfo Latermacher,  Produtor  Cultural,  SIAPE:  16497171 substituiu  Aurélio  Orth de
Aragão, Roteirista – SIAPE: 1653580.  Ato contínuo, a comissão constituiu os perfis para
as bolsas 6, 7 e 8, que vão lista abaixo:
VAGA nº 6 
Escopo de atividades a serem desenvolvidas PELO BOLSISTA DE PESQUISA EM 
ATIVIDADES CULTURAIS DO CCJE:

1. Habilidade comprovada em levantamento de referências bibliográfica e em site, blogs, 
artigos digitais que possibilitem levantamento de informações precisas;
2. Habilidade comprovada em confecção de perguntas para entrevistas, circunscrevendo o 
tema;
3. Habilidade comprovada em produção e revisão de conteúdos com responsabilidade 
editorial;
4. Experiência em produção de conteúdos a partir de entrevistas, de pesquisa primária com 
referências diversas, ou seja, em site, blogs, periódicos digitais/impressos e bibliográficos;
5. Experiência em vincular documentos, imagens, acontecimentos culturais e/ou históricos 
aos textos produzidos;
6. Participação cooperativa no desenvolvimento das etapas das atividades culturais;
7. Controle do fluxo e organização dos os contatos e das agendas das atividades a serem 
desenvolvidas em consonância com o plano de ação;

Escopo de atividades a serem desenvolvidas PELO BOLSISTA DE PRODUÇÃO DE 
MATÉRIAS EM ATIVIDADES CULTURAIS DO CCJE:

1. Habilidade comprovada em produção de textos jornalísticos para periódicos;
2. Habilidade comprovada em produção e revisão de conteúdos com responsabilidade 
editorial;
3. Boa habilidade em compor intertextualidade de textos jornalísticos com acontecimentos 
culturais, como músicas, fotos. A comprovação pode produção de resenhas ou textos em 
blogs;
4. Experiência em trabalho em equipe, composição de sínteses e resumos;
5. Experiência em produção de conteúdos a partir de entrevistas, de pesquisa primária com 
referências diversas, ou seja, em site, blogs, periódicos digitais/impressos e bibliográficos;
6. Participação cooperativa no desenvolvimento das etapas das atividades culturais;
7. Controle do fluxo e organização dos os contatos e das agendas das atividades a serem 
desenvolvidas em consonância com o plano de ação;

Escopo de atividades a serem desenvolvidas PELO BOLSISTA DE REGÊNCIA DE CORAL 
COMO ATIVIDADES CULTURAIS DO CCJE:



1. Habilidade comprovada em reger vozes em coro;
2. Experiência em regência de corais;
3. Habilidade comprovada em fazer arranjos pensando as vozes disponíveis em um coral;
4. Conhecimento do cancioneiro brasileiro em sua diversidade;
5. Habilidade comprovada e experiência em jogos de treinamento vocal;
6. Participação cooperativa no desenvolvimento das etapas das atividades culturais;
7. Controle do fluxo e organização dos os contatos e das agendas das atividades a serem 
desenvolvidas em consonância com o plano de ação;

Rio de Janeiro,17 de fevereiro 2020.
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